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 ء في منظمة التعاون اإلسالميعضال األت الحالل للدوجانتلمالمعرض السابع ل
 إسطنبول، الجمهورية التركية، 2019فاتح ديسمبر  –ر فمبنو  28

 

 29إلتتتى  26الفتتتترة متتتن ك المنعقتتتدة ختتتالل ين للجنتتتة الكومستتتيثالثتتتوال الرابعتتتة التتتدورة الوزاريتتتة للقتتترار الصتتتادر عتتتن ستتتناداا
بدولتة قة شتار بالة التتي انعقتدت قبالتدورات الستا وبعتد النجتاا التسي ستجلت ية، ركلتالجمهورية ا -طنبولإسب 2018ر بموفن

 اإلستتتتالميةيس للتتتتدول لمقتتتتاياات و مواصتتتتفد الومعهتتتت إلستتتتالمي لتنميتتتتة التجتتتتارةكتتتتز االمر  مظتتتتنالمتحتتتتدة، اإلمتتتتارات العربيتتتتة 
(SMIIC )ركيتتة  الشتتركة الت بالتعتتاون متتعة التركيتتة و استتة الجمهوريتتإشتترار رئت تحتتDiscover Events   ، المعتترض

 2019مبر يستد 1إلتى نتوفمبر  28سلتك متن سالمي ، و اون اإلة التعظمنللدول األعضاء في م اللالح تجاتنللم السابع
 . عالميةل القمة الحالبالتزامن مع  ةيلتركاإسطنبول، الجمهورية ب

فرصة وشكل ، (اللالح ةالسياحايير والمقاييس واللوجستيك و حول الصناعة الحالل )التصنيع والمع لمعرضهسا اتمحور 
 . اماله االستثمار في هسا القطاعو تجارة لاوتطوير  هم وخدماتهملمنتجات ترويجللل اللحفي مجال الصناعة اللفاعلين 

 35ا للعموم والمهنيين وسجل مشاركة فتوحبع وكان ممتر مر  7000ساحة عرض أيام على م خمسلمعرض لمدة م اأقي
يتة  بتيال لتالء اعضتااألاألقليتات المستلمة فتي التدول غيتر ر مشتاركة ، كما عتر ن اإلسالميدولة عضو في منظمة التعاو 

يتة، األمريك المتحتدة يتة، الواليتاتال، كوريتا الجنوبتغالبر سيا، ن، فر ، إسبانيا، ألمانيا، الهندستانجمهورية تتار غانا، روسيا، 
 عارض.  350ئر واز  80.000لي احو ، وسجل (يايوبوأث بلجيكا، إيطاليا، كينياكندا، 

إلسالمي لتنميتة التجتارة معايير المنتجات الحالل والمركز ااع قط في شاركت في هسا المعرض أيضا المؤسسات العاملة
صدار شهادانية بالمواصفات والمعايير و معلائات هيالوباقي  وغيتر األعضتاء فتي منظمتة ضاء عل األمن الدو  ت الحاللا 
 ون اإلسالمي.التعا

هتتسا المعتترض  شملتتى هتتاع Discover Eventsؤسستتة ستتالمي ومفات والمقتتاييس للتتدول اإلالمواصتت د توحيتتدنظتتم معهتت
 يفعتماد الات اشهاد ،للبنية التحتية للجودة الحالبا والمسائل المتعلقةلتقييس احول  عيةيضامو مؤتمرات شات عمل و ور 

 اعات ثنائية.لى اجتمعالوة ع ،الحالل والصحةو ، صناعة الحاللمجال 
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مة ظفي من ضاءألعل الدولمعرض السياحة والصناعة التقليدية والديكور ل يةستثنائة االالدور 
 يإلسالمالتعاون ا

 تلكوي، الكويت العاصمة، دولة ا2019ر سمبدي 23-18
 

االقتصادي والتجاري لمنظمة الثالثين للجنة الدائمة للتعاون ارية الرابعة و عن اللجنة الوز لصادر لقرار ااستنادا إلى ا
رية التركية والتوصيات مهو جال -نبول بإسط 2018نوفمبر  29إلى  26مي )الكومسيك( المنعقدة من سالون اإللتعاا

 2018مارس رة المنعقدة في مي لتنمية التجاإلساللمركز امجلس إدارة ال ينثالثدرة عن الدورة العادية الخامسة والالصا
إلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع شركة معرض ا ت والمركزة لدولة الكويلتجارة والصناع، نظمت وزارة ابمراكش

اون ي منظمة التعف اءعضلصناعة التقليدية والديكور للدول األاستثنائية لمعرض السياحة وارة و دولي،  دليت االكو 
 International Fairs Ground of Kuwaitبأرض المعارض   2019ديسمبر  23ى إل 18 ، وسلك من المياإلس
Cityتزامن مع المعارض التالية ال ، وسلك ب 

 ؛يرةغالص اريعالحرر اليدوية والمش 
  ؛يتك بناء  بال ضمعر 
 الصحة والجمال. 

ة والصناعة اع السياحمي في قطن اإلسالتعاو منظمة الاألعضاء في  وللدن ايهدر المعرض إلى تعزيز التعاون بي
شكل ألعضاء، وتشجيع االستثمار في هسا القطاع. كما تا حية للدوللم التاريخية والمواقع السياالتقليدية، والترويج للمعا

ال عمرص األعن ف ينحثعضاء البالسياحة والديكور من الدول األيدية واقطاع الصناعة التقل في نمنبرا للفاعلية الدور 
 بينهم.لخلق شراكات فيما 

صف صباحا إلى الواحدة اسعة والنلساعة التوقد كانت مفتوحة للعموم من اأيام،  5أقيمت هسه المعار ض على امتداد 
 متر مربع. 13000مالية تناهز جالعاشرة مساء على مساحة إ إلى عصرا نصفلاعة و لرابظهرا ومن ا نصفوال

الجمهورية  الجمهورية التركية؛ مملكة البحرين؛ ء التالية ات من الدول األعضاركش تجاريةهرة الالتظاه هسفي  شاركت
كما  اإلسالمية. باكستان ة وريجمه دولة قطر؛ جمهورية مصر العربية؛ية اللبنانية؛ هور الجم مان؛سلطنة ع التونسية؛

 وسريالنكا. فرنسا، بريطانياعضاء التالية  ير األلدول غت اكشار 
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 دبي  إكسبو فياإلسالمي  التعاون ة ظممن ةمشاركالجارية ليرات التحض
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مي سالمنظمة التعاون اإلللتحضير لمشاركة اإلسالمي  مؤسسات منظمة التعاون اجتماع  حول
 2020 بو دبيإكس يف

 9201يناير  14، عوديةالعربية الس، المملكة جدة
 

I. اقسيال 
أبريل  10إلى  2020أكتوبر  20من  دهعقع مز مال كسبو دبيإ مي فياإلسال التعاون منظمة  مشاركة في إطار
اركة ق مشيسبتناون اإلسالمي المكلف التعصفت  نقطة اتصال منظمة سالمي لتنمية التجارة بز اإلالمرك، نظم 2021

 14م يو  2020ن مكتب دبي إكسبو د موف مع ياجتماع تنسيقمنظمة البجدة بمقر اإلسالمي  التعاون منظمة مؤسسات 
 .2019ر ايين

II.  دهدا ألا 
دبي  في إكسبو اإلسالمي التعاون  بمشاركة منظمةوانب المتعلقة بشأن كافة الج تبادل األفكارهسا االجتماع إلى هدر ي

ت سسان مؤ كل مؤسسة م ومساهمةمي، سالاإل التعاون  اا منظمةتصميم جنو اللوجستية،  دماتالخ بما في سلك 2020
 .نظمةكز دبي لتنمية االقتصاد اإلسالمي والمؤسسات التابعة للممر  بينعاون لتا انياتمكوا  اإلسالمي  التعاون نظمة م

III.  المشاركون 
 االجتماع  شارك في هسا
  بية المتحدة:ت العر من دولة اإلمارا

 ؛2020و دبي بإكس مكتب 
 سالاالقتصاد اإللتنمية  مركز دبي( ميDIEDC). 

 سالمي:اإلون لتعامن منظمة ا

 رة؛جالتتنمية االمركز اإلسالمي ل 
  ون االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي؛شؤ لاقسم 
 مي؛التعاون اإلسال سياسية لمنظمةقسم الشؤون ال 
 ؛المعني بفلسطينسالمي قسم منظمة التعاون اإل 
 المعني باإلعالم؛اون اإلسالمي مة التعمنظم قس 
 مي؛سالاإل التعاون سرية في منظمة األة و ماعيالثقافية واالجت الشؤون رة اإد 
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 سالمية؛ية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلاإلحصائ ثكز األبحار م 
 ة؛والثقافة اإلسالمي ون والفن ركز البحوث للتاريخم 
 سسكو(؛والثقافة والعلوم )إي ربيةللت ؤسسة اإلسالميةالم 
 ؛قدسال لوكالة بيت ما 
 تصال البنك اإلسالمي للتنمية في نقطة ا)للتنمية ي مك اإلسالالتابعة للبنبئة الموارد وتعية عالمدارة الشراكات الإ

 (؛2020إكسبو دبي 
 مويل التجارة؛مؤسسة الدولية اإلسالمية لتلا 
 ن الصادرات؛اائتمار و لتأمين االستثم الميةالمؤسسة اإلس 
  الخاص؛ طاعقة لتنمية الاإلسالميالمؤسسة 
 ة؛ميتنالمي للع للبنك اإلسالدولة التابية تيجستراقسم التعاون وا 
 سالمية للتجارة والصناعة والزراعة؛اإل ةالغرف 
 للتكنولوجيا؛ الجامعة اإلسالمية 
 يةإلسالميير للبلدان امقاييس والمعامعهد توحيد ال. 

IV. تماعأشغال االج 
دة ألقتها سعادة السيترحيب ة لموك جارةي لتنمية التكز اإلسالممر المدير عام  ةسعاداالجتماع بكلمة ال أشغ حتفتتا

 لىع ابجميع المشاركين وشدد احبر  ناللسا 2020معرض إكسبو دبي لالدولية  اتب رئيس المشاركئان ةممثل رمنال عم
 يةمن خالل جناا مشترك وفعاليات جانب 2020ي ببو دإكس سالمي في معرضإلا ن و االتعظمة مشاركة من أهمية

 الل المعرض.خ

 التعاون كفرصة لعرض إنجازات منظمة دبي  دوا على أهمية إكسبوالعديد من المشاركين وشد سلكمة بعد تناول الكل
 أنحاء ميعي جرة اإلسالم فصو  نيفي تحس تهاهماسم يةوكيفمية اإلساللصالح األمة  وأنشطتهاخدماتها اإلسالمي و 

 لعالم.ا

سات منظمة ؤسسة ورحب بالتعاون مع مؤسلما بهسه تعرر اإلسالمي ورقة عملد صامركز دبي لتنمية االقتقدم ممثل 
 سالمي خالل هسا المعرض.إلالتعاون ا

V. التوصيات 
 كون على ما يلي ق المشار مرة، اتفبعد مناقشات مث

  المتفرعة األجهزةمة، ن الدائجا)الل هاصصتخاإلسالمي حسب  ون اعالتظمة ت مؤسسات منشعارااج إدر ،
 المتخصصة(؛تمية و منال األجهزة
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 المركز اإلسالمي لتنمية التجارةإلى  ةيالكتابمالحظاتها ال رسإلاإلسالمي  التعاون منظمة مؤسسات  دعوة 
 د؛ع واحأسبو  ضون في غاإلسالمي  التعاون  منظمةجناا يل تفاص بخصوص

 دبي  بوكساإلسالمي في إ التعاون ة لمشاركة منظمة صصخي( مترونرونية )موقع إلكلكتإ تصميم منصة
 ؛2020

 من قبل كل مؤسسة تابعة  مألها ميتلتنمية التجارة ل من طرر المركز اإلسالميكة ار مشالرة إرسال استما
التي سيتم ية بالجان والفعالياتها يتم عرضالمعروضات والمواد التي س ملتشسالمي اإل التعاون لمنظمة 
 ؛2019براير ف 15ل قبالمركز  إلىة إرسالها وا عاد االستمارة ءمل جبا. يتنظيمه

 ؛2019فبراير  15قبل  لتنمية التجارة المركز اإلسالميإلى الجانبية  للفعالياتاألولية لقائمة إرسال ا 

 ت ساسى مؤ ( إلبات الغسائيةلوجوا ةم، الترجمة، اإلقاينالتمو ة )لخدمات الفعاليات الجانبي عةتوقفة المإرسال التكل
 هيئة المعرض؛ هفر تو سور  االعتبار أن مكان المعرض ينبعاإلسالمي، مع األخس  التعاون منظمة 

 (؛غسائيةوجبات الالكل مؤسسة )اإلقامة، الترجمة، الخبراء،  من قبل ةالجانبي الفعالياتل تأمين تموي... 

  إلسالمي، األسرة، المرأة، شؤون ا ثلتراخ واالهجرة، التاري مي،التصاد اإلسالل، االقاعة الحنصالإدراج قضايا
االبتكار،  لو حقمة الشباب  ،المرأةمرأة، تمكين نجاا ال ية، قصصي التنمشباب )المرأة المسلمة فالو  األطفال

رات صادلاوائتمان االستثمار جارة و لتا ،االبتكار والبحث ،نولوجياوم والتكعاصمة الشباب اإلسالمي، ....(، العل
 تنمية القطاع الخاص؛ ،ميسالاإل ن او تعالفي منظمة 

 إلى دبي  إكسبو ة خاللالمقرر  ة المفاهيم حول األنشطةمسكر  رسالإل قتصاد اإلسالمينمية االلتي دعوة مركز دب
 تنمية التجارة.سالمي للمركز اإلامؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من خالل 

  يوم  يةالمغربالمملكة دبي في مراكش، و بإكس مكتباإلسالمي و  ن عاو الت ةت منظمنسيقي لمؤسسااع تاجتمعقد
ي على غبيناإلسالمي.  تعاون لاوم جناا منظمة ى مفهخيرة علسات األمن أجل وضع اللم 2019ل ريأب 2

 ؛يالتنسيق ماعجتا االسهوالتزاماتها خالل  ساهماتهاضا حول معرو أن تعد اإلسالمي  التعاون مؤسسات منظمة 

 2019في نوفمبر ك سيوالثالثين للكوم ةالخامس ةالوزاريرة دو المش هاعلى ي آخر ماع تنسيقاجت متنظي 
 .مقر اإلرسيكاة بتركية الهوريالجمل، إسطنبو ب

VI. الئحة شكر 
ظمة التعاون ام لمنلعثيمين، األمين العن أحمد ار يوسف بجتماع توج  المشاركون بالشكر إلى معالي الدكتو الا امفي خت
 2020في إكسبو دبي  ميالسمنظمة التعاون اإللمشاركة التي يوليها  ايةالعنوعلى دعم  المتواصل على  يماإلسال

 .الجتماعقدمها لنجاا هسا ات التي يوالتسهيال
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وسعادة  لتجارةز اإلسالمي لتنمية اام للمركمدير العبالشكر إلى سعادة الدكتور الحسن احزاين ال اركون مشالكما توج  
ير الظرور الجيدة وفلت هموكافة موظفيوالسيدة منال عمر  2020 بيدسبو تب إك، نائب رئيس مكلعويسا السيدة هند

  ة.هر هسه التظاأجل نجاا من 
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  2020كسبو دبي منظمة التعاون اإلسالمي في إضير لمشاركة تحللاالجتماع الثالث 
 2019أبريل  2بية، ملكة المغر مراكش، الم

 

I. السياق 
أبريل  10إلى  2020وبر كتأ 20المزمع عقده من  كسبو دبيإي في مسالاإل ون التعااركة منظمة ار مشفي إط
 ة التعاون اإلسالمي المكلف بتنسيق مشاركةظممنبصفت  نقطة اتصال  إلسالمي لتنمية التجارةكز االمر نظم  ،2021

دبي  وإكسبي في إلسالممنظمة التعاون ااركة شحضير لمتلل ع الثالث االجتماسالمي إلا التعاون منظمة لامؤسسات 
 .2019 أبريل 2يوم ، يةرب ، بمراكش، المملكة المغ2020

II.  األدهدا 
ي إكسبو دبي ف اإلسالمي ة منظمة التعاون متعلقة بمشاركالب بشأن كافة الجوان رتبادل األفكاجتماع إلى اال هساهدر ي

التي سيتم ة بمصاحت الاعاليوالفاإلسالمي،  تعاون لاظمة ناا مم جنتصميو ستية، ات اللوجلك الخدمبما في س 2020
 التعاون مة كل مؤسسة من مؤسسات منظقبل من  هاعرضسيتم المعرض والعناصر التي  ساه تنظيمها على هامش

 .2020دبي عدة الفنية التي سيقدمها مكتب إكسبو لمساواي اإلسالم

III.  المشاركون 
  ا االجتماع في هسشارك 

 2020و دبي مكتب إكسب 
  ي:مة التعاون اإلسالممنظمن 

 إلسالمي لتنمية التجارة؛ا كزمر ال 
 ؛ن اإلسالميةللبلداوالتدريب جتماعية إلحصائية واالقتصادية واالث احابمركز األ 
 فة والعلوم )إيسسكو(؛تربية والثقاللة المؤسسة اإلسالمي 
  ؛بيت مال القدسوكالة 
 ارة؛لتمويل التجالمية دولية اإلسالمؤسسة ال 
 اص؛ع الخلتنمية القطاإلسالمية اسسة ؤ الم 
 للبنك اإلسالمي للتنمية؛ بعتاقسم التعاون واستراتيجية الدولة ال 
 زراعة؛لتجارة والصناعة والالمية لفة اإلسغر ال 
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 نولوجيا؛ية للتكمسالالجامعة اإل 
 معايير للبلدان اإلسالمية؛معهد توحيد المقاييس وال 
 ي؛ اون اإلسالممنتدى شباب التع 
 اط.الربية بللتنمك اإلسالمي قليمي للبنب اإلتالمك 

IV. أشغال االجتماع 
ممثل نائب  مةكلثم لتنمية التجارة لمركز اإلسالمي العام ل ديرالمسعادة ألقاها االجتماع بكلمة ترحيب  الانطلقت أشغ

مة ة منظكمية مشار وشدد على أهبجميع المشاركين السي رحب  2020إكسبو دبي  معرضلالدولية  اترئيس المشارك
اإلسالمي وخدماتها  التعاون  مةنظكفرصة لعرض إنجازات م 2020دبي سبو ض إكي معر اإلسالمي ف التعاون 

 اإلسالم في جميع أنحاء العالم. ورةص ينفي تحس تهاهماسم يةوكيفاإلسالمية ة ملصالح األوأنشطتها 
ية الفن ا المساعدةحتواه وأيض  مي وماإلسالون تعاال منظمةجناا روع تصميم شم 2020مثل مكتب إكسبو دبي قدم م

 للمشاركين خالل المعرض.تي ستقدم لا
اليات الجانبية عفلا كما قدموامي سالاإل التعاون منظمة  حتوى جنااتصميم وم ل المشاركون وجهات نظرهم حولادتب

 ض.خالل هسا المعر ستقام  التي
V. التوصيات 

 يلي  ركون على مامشاثمرة، اتفق البعد مناقشات م
 نك اإلسالمي للتنمية؛ لبا الي  االقتصاد اإلسالمي  مجموعةالتنحو ال لىع ةالرئيسيالمحاور سق منين يتع

؛ العلوم  اإليسيسكو؛ إرسيكاافة والفنون  قلث؛ ابلدان اإلسالميةقاييس والمواصفات للحيد الممعهد تو   حاللال
 ؛يسالمإللتعاون اى شباب انتدوم اإلسالمي ن عاو الت  منظمة المرأة والشباب

  طة قنقتراا من قبل تقديم هسا االم يت، إكسبو دبي فترةستة من الشهر األ ر منكل شهلتخصيص موضوع واحد
 ؛عالمواضي اتصال

 20من  ةالزمني فترة، التي تغطي الالجانبية والفعالياتوى محتالق ع لتنسييضامو صال النقطة اتكل  دعوة 
 لمشاركينا عدد، و ةلتجار مي لتنمية ااإلسال ركزالمإلى الها رسوا  ، 2021يل أبر  10إلى  2020 أكتوبر

 ؛2019أبريل  25 قصاهأجل أخالل مة، إلخ ...( رجلتوالخدمات الالزمة )التموين، ا
 عرض يجب أن ت   اهعرضالمرغوب  الترويجية والمنشورات لمواداسالمي بأن إلا التعاون ات منظمة إبالغ مؤسس

اإلسالمي وليس في  ن عاو الت مةمنظات المخصصة لمؤتمر لر افي غر  صة بهاخاال فعالياتالوزع فقط خالل ت  و 
 منظمة؛الجناا 

 التعاون ة ظمص تفاصيل جناا منصو بخالنهائية  مالحظاتهاسال ر إلمي سالاإل التعاون منظمة ت ساؤسدعوة م
 ؛2019أبريل  25 تاريخ قبل ارةالمركز اإلسالمي لتنمية التجإلى  اإلسالمي
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  الجانبية  فعالياتهاة يل وتحديث قائمبتحم المياإلس التعاون نظمة لمؤسسات مالتابعة  التصنقاط االمطالبة
 ية التجارةنملتالمركز اإلسالمي   صممكتروني السي اإلل 2020و البوابة المخصصة على موقع إكسبى عل

 (؛PPTو Wordو PDF)على شكل 
 (؛...يةبات الغسائوجالخبراء، ترجمة، الة، ال)اإلقامقبل كل مؤسسة  بية منالجان الفعاليات تأمين تمويل 
 لتعاون ة لجناا منظمة االمواد الترويجيفي   الفنون  و  ةالثقافبت    العربي و  اإلسالمي تسمية ويض عت

 ؛المياإلس
  ؛2020إكسبو طرا أسئلة فنية حول موقع اإللكتروني لالة بواباستخدام 
 لحجز ية والرعاام اظنومات حول علبم لتجارةلتنمية ا سالميركز اإللموافاة الم 2020 دبيإكسبو مكتب  دعوة

 ؛ات المشاركات الدوليةعمااجتعرض ومشاركة تقارير في هسا الم
  ري الخامس والثالثين للكومسيك في نوفمبر زالو لى هامش االجتماع اات تنسيق أخرى خاصة عاجتماعتنظيم

 سالخامالسنوي التنسيق  ل اجتماعضا خاليكا وأيمقر اإلرسب ةتركية الالجمهوريسطنبول، إ في 2019
 (.2019ر ديسمب 5-3) (ACMOIسالمي )ة التعاون اإلمنظم سساتلمؤ 

VI. الئحة شكر 
لى ملكة المغربية رفع برقية شكر وامتنان إالخارجية للم المكلفة بالتجارة ارةالوز شاركون من تماع طلب المفي ختام االج

ان لحكومة المتنر والتقديون عن فائق ا كما أعرب المشارك  هللاادس حفظالس جاللة الملك محمدديوان صاحب ال
يل تنظيم هسا تسهالتدابير التي تم اتخاسها لحفاوة االستقبال وعلى كافة  لىع صاحب الجاللة والشعب المغربي

 نجاح . تماع والمساهمة فياالج
 اون اإلسالميالعام لمنظمة التع ألمينيمين، امد العثور يوسف بن أحى معالي الدكتإل شكركما توج  المشاركون بال

والتسهيالت  2020و دبي في إكسب ظمة التعاون اإلسالمينم لمشاركةواصل وعلى العناية التي يوليها المت دعم على 
 .جتماعدمها لنجاا هسا االيق التي

للتنمية على المي نك اإلسوعة البجار، رئيس مجمندر بن محمد حر بكتو كما توج  المشاركون بالشكر إلى معالي الد
 الدول األعضاء.لفائدة  2020ي سالمي للتنمية في إكسبو دبعة البنك اإلمجمو  ةاركلمشي لكامل والحيو دعم  ا

مي لتنمية اإلسالسن احزاين المدير العام للمركز سعادة الدكتور الحموسة التي يبسلها لملأشاد المشاركون بالجهود اا كم
  اهرة.ا هسه التظنجا أجل نملتوفير الظرور الجيدة  همموظفيافة كو  2020 ومكتب إكسبو دبيجارة الت
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  (2020و كسبة المناطق المواضيعية )إنحأجدة فائللمشاركين الدوليين ل يفنال االجتماع
 2019يوليو  16-14اإلمارات العربية المتحدة،  لةدو دبي، 

 

I. لسياقا 
ه فتي دبتي، بدولتة عقدلمزمع ا 2020رض إكسبو العالمي عي في معاون اإلسالممنظمة التلمشاركة  في إطار التحضير
التتسي اإلستتالمي  ون التعتتاوفتتد منظمتتة  شتتارك، 2021 ريتتلأب 10إلتتى  2020أكتتتوبر  20 متتنالمتحتتدة،  اإلمتتارات العربيتتة

ين يالتدول ني للمشتاركيناع الفجتماالاإلسالمي لتنمية التجارة في مدير عام المركز ين، احز االدكتور الحسن  س  سعادةترأ
(IPTMل )التعتتاون منظمتتة  ممثلتتيد ويتتتز متتن أجتتل دبتتي  2020التتسي نظمتت  إكستتبو لمواضتتيعية ق االمنتتاط فائتتدة أجنحتتة 
الشتباك  المتاحتة للمشتاركين متن ختالل والختدمات يدبت فتي 2020إكستبو  وقتعم صفيما يخبآخر المستجدات  ميالإلسا

 ا.ابالجن يات المتعلقةالعمليم و لتسلقصد ا One-Stop Shopالموحد 
II.  األدهدا 

برمجتتتة الو  عرضالمالمتعلقتتة بتتو  العمليتتةنتتب واعلتتى مناقشتتة جميتتتع الجن ي التتسي امتتتتد لمتتدة يومتتالفنتتتمتتاع اركتتز هتتسا االج
، باإلضتتافة 2018 ستتنةاجتمتتاع المشتتاركين التتدوليين  منتتسدبتتي  2020إكستبو  هالتقتتدم التتسي أحتترز  لتتك الرئيستية بمتتا فتتي س

عمليتات و قريتة المعترض و االيتام الوطنيتة و  رةظتاهالتات عمليومواعيد اللوجستية؛  لجوانبالمتعلقة با في األمورإلى التقدم 
تصتميم و  واضتيعية؛جنحتة المنطقتة الملمحتوى والبرمجة ألاو  مبادرة الطهي؛و العتماد؛ واة قاماإلو ع بالتجزئة التجارية؛ بيال

 لخ.إالمعرض 
 ي الجانبية:اإلسالم ن التعاوواجتماعات وفد منظمة  غالأش

اإلسالمي عتدة  لتعاون ا ، عقد وفد منظمةدبي 2020إكسبو اإلسالمي في  اون ة التعاالستعداد لمشاركة منظم رفي إطا
 يقية نست عاتاجتما
 :1920يوليو  14األحد 
  2020إكسبو دبي اإلسالمي بزيارة إلى موقع  اون تعالقام وفد منظمة  

  ولتةبج يتامالقو مجستم المعترض لتفستير  2020و إكستبفتي موقتع اإلستالمي  التعتاون تم الترحيتب بوفتد منظمتة 
الموجتتود  ميستتالإلن امنظمتتة التعتتاو جنتتاا  أشتتغالي فتت التقتتدم المحتترز طتتالع علتتىصتتا لالو خص فتتي المعتترض
شتتغال قتتد اكتملتتت األاإلستتالمي بارتيتتاا أن  التعتتاون الحتتو وفتتد منظمتتة و  المتعتتدد األطتترار. نقتتلفتتي مبنتتى الت

 ؛مهااتر احتم  ل قداعمدم المحرز في األقة بالتاعيد المتعلقجميع المو وأن  ٪90بنسبة 
  لحضور اجتمتاع  2020سبو كإ ريقاإلسالمي من قبل ف التعاون ة األمين العام لمنظم معاليتمت دعوة وقد

موقتتع لمعاليتت  فتتي ولتتة للتخطتتيط لج 2019ستتبتمبر  12و 11 يتتوميعقتتده فتتي دبتتي  يتتة الفكريتتة المقتتررملكال
 اإلسالمي. ون التعا جناا منظمةعلى مستوى  الغاألشر على سي طالع امن أجل  2020إكسبو 
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 :االجتماع الثنائي 
ا ثنائي ا  2020بي د مكتب إكسبونظم  اإلستالمي  ن عتاو التمنظمتة جنتاا وى محتتالجانبيتة و  الفعالياتجة رمب حولاجتماع 

تحضتيرات الجاريتة لانستيق تب المكلفتةي اإلسالم ن التعاو منظمة  نقطة اتصالبصفت   مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
 .2019يوليو  14مارينا في ي دببآدرس ، 2020دبي  إكسبواإلسالمي في  اون تعال منظمة لمشاركة

لتف متن حيتث مخت 2020اإلستالمي فتي إكستبو  التعتاون منظمتة مشتاركة  ما يختصفي حرزجتماع بتقييم التقدم المالا قام
 .2020 فمبرنو  2 يوم عقدهاإلسالمي المقرر  ون االتعة اصة يوم منظمبية وخجانال واألنشطة  الجناا الجوانب

نتتتس اآلختتترين مين قارنتتتة بالمشتتتاركين التتتدوليم ستتتةسالب تتقتتتدماإلستتتالمي  التعتتتاون  متتتةمنظ استتتتعداداتالحتتتو المشتتتاركون أن 
التتتي  كثفتة األخيتترةماعتتات المف  قتتد اكتملتت تقريب تتا بعتد االجتالتصتني ائقوأن  وثتتالمنظمتة التصتميم لجنتتاا اعتمتاد مفهتتوم 

 .2019يوليو  16و 15و 14تاريخ ي بفي دب قدت على المستوى الثنائيع
السيدة هند  بقيادةدبي إكسبو  مثلو مكتبوم لتنمية التجارة اإلسالميز ركالمين، مدير عام احز الحسن ا رتو وقد اتفق الدك

اإلستتالمي  التعتتاون  منظمتتة منستتق مشتتاركة اجتتي ستتارو،ين التتدوليين بحضتتور الستتيد وافتتق ر العتتويس، نائبتتة رئتتيس المشتتارك
 لى ما يلي ديرة المشاركين الدوليين ع، محليمة ونسرين
 مركتز و ات العربيتة المتحتدة، اإلمتار لتة دو  اإلسالمي الستتة، التعاون ة ظممن مواضيعاع ثنائي بين )قادة تمعقد اج

الرابتع  تنستيقيالجتمتاع الا متابعتةل، فتي دبتي 2019ستبتمبر  12-11 يتومي دبي لتطوير االقتصتاد اإلستالمي(
مقتتر ب 2019ستتبتمبر  10-9التتسي ستتيعقد يتتومي  2020دبتتي  فتتي إكستتبوي اإلستتالم اون التعتتمنظمتتة لمشتتاركة 

 ؛ةتركيالجمهورية الل، بو طناس ،إرسيكا
 مركتز اإلستالمي لتنميتة التجتارةالاجتماع دبي بشكل مشتترك متن قبتل  للمشاركة فيابات الدعوة إرسال خط تميس 

كسبو و   ؛2020ا 
  جمهوريتتةال، إرستتيكامقتتر بالتتسي ستتيعقد  2020ستتبو دبتتي معتترض اك حتتولع الرابتتع للتنستتيق ااالجتمتتستتور يركتتز 

يتتتتام الدوليتتتتة ع األستتتتابيع مي فتتتتي األستتتتالاإل التعتتتتاون ستتتتاهمة منظمتتتتة م لتتتتى، عستتتتبتمبر 10 -9يتتتتومي ، ةتركيتتتتلا
القضتايا اإلنستانية  المتدن،اب، المترأة، حتدة )الشتبية لدولتة اإلمتارات العربيتة المتالمواضيعية والمبادرات اإلستراتيج

 ؛.(الخ
 أليتتام الدوليتتة ا فتتينتتة الممكاإلستتالمي  التعتتاون متتة نظمستتاهمة مبفتتي أستترع وقتتت ممكتتن  فتتاة الجهتتات المستتؤولةموا

طتوع، يتوم حقتوإل اإلنستان، يتوم يوم المدن، يتوم التستامح، يتوم الطفتل، يتوم اإلعاقتة، يتوم التالمتحدة، مم )أيام األ
لتة دو يوم المياه، يتوم الصتحة( ومبتادرات  -يوم السعادة لمرأة، الحياة البرية، يوم ا ميم، يو ة، يوم التعلغة العربيالل

 ل مثدة اإلمارات العربية المتح
 ؛اإلسالمي في المجلسالتعاون ة خاص لمنظمري الدعوة لعقد اجتماع وزا •
 ؛حدةتية الممارات العرباإل دولة االمي في قمة التسامح التي نظمتهاإلس التعاون مشاركة منظمة  •
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 ؛2020نوفمبر  2اإلسالمي في  عاون التظمة االحتفال بيوم من •
 .(ائزاإلسالمي )حفل توزيع الجو  ون تعاالالبارزين في جناا منظمة ن تكريم المتطوعي •

 المي اإلست التعتاون محتوى جنتاا منظمتة  اإلسالمي حول مساهمتهم في التعاون ع منظمة يضاقادة مو  معم لتقييا
 مثل 

 ؛2019قبل نهاية يوليو عروضات بما في سلك قائمة الم قالتحق إرسال قائمة 
  ؛2019غسطس أ  يةنهاة )فيديو، صور، إلخ.( قبل نياإللكترو  المعروضاتإرسال 
 م ا مجان تا لنقتل قتد 40اإلستالمي بحاويتة  التعاون منظمة بتزويد مؤسسات  2020 إكسبو دبيور تقوم هيئات س

 .لمعروضات بعد التشاور(اجميع تتحديد نقطة  )سيتم يلةالثقالمعروضات 
 2019في ديسمبر  منظمة التعاون اإلسالميتركيب جناا  سيبدأ. 
 :2019يوليو  15االثنين 
 ا صتبا 8من الساعة لمشاركين الدوليين تالجتماع الفني لعامة لالجلسة الاإلسالمي  عاون التفد منظمة و  ضريح ح 

لقتتتتة بإطتتتتار ب المتعلمراجعتتتتة جميتتتتع الجوانتتتت ةصتتتتوالمخص دبتتتتي مارينتتتتا،آدرس نتتتتدإل مستتتتاء  والتتتتتي ت عقتتتتد بف 7إلتتتتى 
فتتدين المتحتتدة والوا ارات العربيتتةمتتاإلفتتي نتتاطق المواضتتيعية والتتتأمين لم، ال ستتيما أجنحتتة اإلكستتبو دبتتي مستتاعدةال

حصول موقع، وال، والوصول إلى اللقرية العالميةااإلقامة في و القيمة المضافة،  على ضريبةالدمات المالية و والخ
لمشتتتروبات، واة والموقتتتع، واأليتتتام الوطنيتتتة والبرمجتتتة، واألغسيتتتة المتحتتتد دولتتتة اإلمتتتارات العربيتتتة عتتتام فتتتيعلتتتى الط

 ضافية.وأجوبة إ سلك جلسة أسئلةالمحتوى، وك يةعاور  وتجارة التجزئة،
 :2019يوليو  16الثالثاء 
  تتتا ثنائي تتتا متتتع التتتدكتور طتتتارإل أو ين اجتمااحتتتز اعقتتتد التتتدكتور والمتتتدير  2020و برة إكستتتدير مجلتتتس إداليفيتتترا )متتتع 

اا جنتالل اإلسالمي متن ختال التعاون مة نظبشكل رئيسي لمشاركة م تم تخصيص اركين الدوليين( سي للمشالتنفي
يتتة حتتول مخصصتتة للمنظمتتات الدولالجانبيتتة الجتماعتتات االسلستتلة متتن  تتت ل، تالهتتامشت المقتتررة علتتى والفعاليتتا

 خ.مي، إلاإلسال التعاون ى منظمة و ، ومحتدبي للمعارض ية، ومركزع مثل األيام الدوليضامو 
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  2020بي د بوسمة التعاون اإلسالمي في إكنظاالجتماع التنسيقي الرابع للتحضير لمشاركة م
 2019سبتمبر  10-9ية، رية التركالجمهو  –طنبول إس

I. السياق 
ع عقده بدبي زمالم 2020كسبو دبي إسالمي في منظمة التعاون اإلمؤسسات اركة مشفي إطار التحضيرات الجارية ل

ث بحااأل المي لتنمية التجارة ومركزسالمركز اإل نظم ،2021أبريل  10إلى  2020أكتوبر  20 فترة منخالل ال
مي  االجتماع التنسيقي مية )إرسيكا( بالتعاون مع باقي مؤسسات منظمة التعاون اإلسالفة اإلسالوالفنون والثقاللتاريخ 
  بإسطنبول، الجمهورية التركية بمقر مركز 2020دبي اإلسالمي في إكسبو  ون التعاة شاركة منظمللتحضير لمالرابع 

 .2019سبتمبر  10-9سلك يومي و  األبحاث
II. دا دهاأل 

المي فتي مختلتف هو االطالع على التقتدم المحترز فتي مشتاركة منظمتة التعتاون اإلستاالجتماع الهدر من هسا  وقد كان
ستتالمي، واألنشتتطة المبرمجتتة متتن طتترر عتتاون اإللقتتة بجنتتاا منظمتتة التتعق المائحتتتوى والوثتتتصتتميم والمالمجتتاالت مثتتل ال

 وجستيكية.لى الجوانب اللرة عالوة عظاهالت اون اإلسالمي على هامش هسهتعمؤسسات منظمة ال
 مركتز لتجتارة، إرستيكا،المركتز اإلستالمي لتنميتة ا، الكومسيكسيق مكتب تنشاركت في هسا االجتماع المؤسسات التالية  

لمؤسستتة اإلستتالمية ا جتتارة،دس الشتتريف، المؤسستتة الدوليتتة اإلستتالمية لتمويتتل التقتتمتتال ال ستتكو، وكالتتة بيتتتاإليسي أنقتترة،
جامعتتة ستتالمي للتنميتتة، الغرفتتة اإلستتالمية للتجتتارة والصتتناعة والزراعتتة، الالبنتتك اإل تمتتان الصتتادرات،الستتتثمار وائاين لتتتأم

 التحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي.االمية و ر للبلدان اإلسالمعايياصفات و المو  جيا، معهد توحيداإلسالمية للتكنولو 
 

III. عأشغال االجتما 
 يتثح لمركتز اإلستالمي لتنميتة التجتارةالعتام ل متديروالرستيكا لمتدير العتام إلمتن اقاهتا كتل ألة بدأ االجتماع بكلمات ترحيبي

فرصتة  رهتاباعتبابتدبي  2020إكستبو ستالمي فتي اإل التعتاون ركين وشددا على أهميتة مشتاركة منظمتة ع المشارحبا بجمي
م قية لإلساللصورة الحقيلج الترويمن خالل  االتابعة له مؤسساتالإلسالمي و ا تعاون منظمة اللالرئيسية  اإلنجازاتلتقديم 

 لعالمية.ثقافة اي النهوض بالاالقتصاد والحضارة اإلسالمية ومساهمتها فو 
مي، ووثيقتة جنتاا اإلستال التعتاون منظمتة  اجنتال ئيالتصتميم المفتاهيمي النهتا جتارةالمركز اإلسالمي لتنميتة التقدم ممثل 
اإلستالمي، باإلضتافة  لتعتاون امتة ؤسستات منظية المتبقيتة لمالجانباألنشطة و  اإلسالمي  المحتوى الحالي اون التعمنظمة 

 اإلسالمي. التعاون سسات منظمة لمؤ  مجةالمبر ألنشطة إلى نبسة عن ا
ي عبتتر اإلنترنتتت التتت 2020كستتبو إمتتي حتتول استتتخدام منصتتة يتعلج امبرنتت لتقتتديمهتتسه الفرصتتة  المركتتزكمتتا اغتتتنم ممثتتل 

دامها لتحميتتل متتتدخالتهم فيمتتا يتعلتتتق ستتتخإلستتتالمي الا التعتتاون نظمتتة صتتال التابعتتتة لمت، ودعتتتا نقتتاط االالمركتتزصتتممها 
 .2020في إكسبو  مشاركةلانية عبر اإلنترنت حول فاإلسالمي ورفع أسئلة  التعاون جناا منظمة  بمحتوى 
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التتي ستتعقد  ةشتيالهام األنشتطةإلستالمي وقتدموا ا التعتاون محتوى جناا منظمتة كون وجهات نظرهم بشأن ر مشاالل ادوتب
 .الل هسا المعرضخ

IV. تالتوصيا 
 يلي المشاركون على ما  اتفق، ةمثمر  مناقشاتد عب

 لتىع 2020فترة انعقتاد إكستبو خالل  كل شهرلمنسق مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ك منؤسسة تعيين م 
(، 2020مبر يستتد 21 -نتتوفمبر  21اإليسيستتكو ) ،(2020نتتوفمبر  20 -أكتتتوبر  20) إرستتيكاحتتو التتتالي  نال
بلتتدان ايير للواصتتفات والمعتتمعهتتد توحيتتد الم(، 2021ينتتاير  22-2020مبر ديستت 22) تنميتتةنتتك اإلستتالمي للالب

واالتحتاد الرياضتي ( 2021 رسمتا 24 -فبراير  24مركز أنقرة ) (،2021فبراير  23 -يناير  23) اإلسالمية
وانتتب إدارة الج نستيقمكلفتة بالت سستتةمؤ (. يجتب علتى كتل 2021أبريتتل  10 -متارس  25) لتضتامن اإلستالميل

 ؛الجانبية والفعالياتة جستياللو 
 الختتاص بهتتا ى محتتتو العتتداد وا عتتادة إرستتال التعتتاون اإلستتالمي إلمنظمتتة  اتتصتتال لمؤسستتاال اتكتتل جهتت دعتتوة 

الجانبيتة النهائيتة،  ليتاتالفعاوهات، صتور ...( وكتسلك نشورات، مخطوطتات، فيتديمب، كت، بروشورات)كتيبات، 
يجب على  في هسا الصددو . 2019سبتمبر  30قبل  م سلكن يتيستحب أو  لتنمية التجارةمركز اإلسالمي الإلى 
 التعتاون  ةنظمم اتها الجانبية بالتعاون مع مؤسسال أن تدرس إمكانية المشاركة في تنظيم فعالياتجهة اتصكل 

ات اإلمار دولة مة اإلسالمي وحكو  ون التعاالدول األعضاء في منظمة خرى وهيئات األمم المتحدة و اإلسالمي األ
 متحدة؛ة الالعربي

 متتتة الجانبيتتتة لنقتتتاط االتصتتتال التابعتتتة لمؤسستتتات منظ تلفعاليتتتااتجميتتتع ل ارةدعتتتوة المركتتتز اإلستتتالمي لتنميتتتة التجتتت
 ه التظتتاهراتإقامتتة هتتسدبتتي لتستتهيل حجتتز بو إكستتلتتى مكتتتب عإلحالتهتتا  حتتدةواة اإلستتالمي فتتي مصتتفوف التعتتاون 

ا وأ 2020بإكسبو دبي   ؛ل على األسعارقصد الحصو يض 
 مركتتتتز دبتتتتي ب األستتتتعار لحتتتتو ومتتتتات معلالتجتتتتارة ببموافتتتتاة المركتتتتز اإلستتتتالمي لتنميتتتتة ستتتتبو دبتتتتي ب إكدعتتتتوة مكتتتتت

اإلستتالمي  التعتاون صتال فتي منظمتتة تاالت هتتابق األول متن أجتتل مشتاركت  متع جالطتا مجستتمللمعتارض، وكتسلك 
متتات معلو تزويتتده ب عتتالوة علتتىا(؛ مشتتارك   40إلتتى  20)هنتتاك  ى الصتتغر  الفعاليتتاتد بعتتض ودراستتة إمكانيتتة عقتت

تها متع جميتتع جهتات التنستتيق التابعتة لمؤسستتات لمشتتارك ع غتترر النتوم مثتتل معتدل إيجتتار الشتقق تتعلتق باإلقامتة
 اإلسالمي؛ التعاون مة منظ

 ارة تجتتتاة المركتتز اإلستتالمي لتنميتتة البموافتتتاإلستتالمي  التعتتاون ظمتتة ال التابعتتة لمؤسستتتات منصتتالتا اتجهتت دعتتوة
 صتول علتىالحلتستهيل  2020سيشاركون في فعاليات إكستبو السين  بارالك المسؤولينو زات المديرين بقائمة جوا

 الدخول؛ اتتأشير 
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  نظمتتتة ل اآلفتتتاإل المستتتتقبلية لمو حتتت ميستتتالاإل التعتتتاون ثلتتتي مؤسستتتات منظمتتة جميتتتع مم تضتتتمتنظتتيم ورشتتتة عمتتتل
 ؛2021أبريل  9لح األمة في اإلسالمي لصا التعاون 

 قائمتة بمية التجارة لموافاة المركز اإلسالمي لتناإلسالمي  ن لتعاو ات منظمة التابعة لمؤسساالتنسيق جهات  وةدع
إلتتخ ...( التتتي ستتيتم  ،ال أم قابلتتة للكستتر ،الطتتول ،ة )التتوزن بمتتا فتتي سلتتك المواصتتفات الفنيتت الخاصتتة بهتتا متتوادلا

 التعتتتتاون ة صتتتتة ألجهتتتتزة منظمتتتتخصقتتتتدما م 40 متتتتنحميلهتتتتا فتتتتي حاويتتتتة لت 2020ها ختتتتالل إكستتتتبو دبتتتتي عرضتتتت
 ؛دبيمكتب إكسبو اشرة إلى ها مبالمي وشحناإلس

 ا باستم دستور المدينة )دستور المدين علىقة التصنيف، يوثل 3م منطقة رقالي تسليط الضوء ف ة(، المعرور أيض 
 ؛لخالتنوع والتسامح والتعايش، إ ضع مبادئو ي ساإلنسانية ال تاريخفي كأول دستور  (ةنديلمإل اميثا)
 ات منظمتتتة الستتتنوي الختتتامس للتنستتتيق لمؤسستتت جتمتتتاعاالش ى هتتتامى خاصتتتة علتتتأختتتر  يةات تنستتتيقتنظتتيم اجتماعتتت

 .2019يسمبر د 5-3المقرر عقده خالل الفترة  (ACMOIسالمي )عاون اإلالت
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كسبو دبي ة التعاون اإلسالمي في إامس للتحضير لمشاركة منظمخالسيقي االجتماع التن
2020 

 2019بر سبتم 11متحدة، ات العربية المار دبي، دولة اإل
 

I. السياق 
المزمتع عقتده بتدبي  2020إكستبو دبتي ستالمي فتي إلعتاون امنظمتة التات مؤسستمشاركة في إطار التحضيرات الجارية ل

سي ترأست  التدكتور نظمتة التعتاون اإلستالمي الت، شتارك وفتد م2021أبريتل  10ى إلت 2020أكتتوبر  20الل الفتترة متن خ
التعتتاون  االجتمتتاع التنستتيقي الختتامس لمشتتاركة منظمتتة ارة فتتينميتتة التجتتكتتز اإلستتالمي لتمتتدير عتتام المر ن، الحستتن احتتزاي

اقشتات حتول مختلتف منع و لرابتمتعلقتة باالجتمتاع التنستيقي السي انعقد بإكستبو دبتي قصتد تقتديم المستتجدات االسالمي اإل
 .2019سبتمبر  11وم بية المتحدة يلعر ض وسلك بدبي، دولة اإلمارات اب الرئيسية الخاصة بالمعر الجوان
II. دا األده 

من خالل جناا  2020سالمي في إكسبو دبي إلعاون اات منظمة التد تم تخصيص اجتماع المتابعة لمشاركة مؤسسوق
مواضتيع مثتل وظفين رفيعتي المستتوى حتول وعتة متن العتروض متن قبتل متجم  معقبتتمة والفعاليات المصاحبة. ثتم ظالمن

ون اإلستتالمي والمستتائل المتعلقتتة باإلقامتتة التعتتا ائق منظمتتةم والتواصتتل، وثتتالحجتتز، اإلعتتالام عتتروض مركتتز دبتتي، نظتت
 إلخ.واللوجستيك، 

III. شاركون لما 
أنقتتترة، لتنميتتتة التجتتتارة، مركتتتز  ميستتتالاإل ليتتتة  مكتتتتب إكستتتبو دبتتتي، المركتتتزاشتتتاركت فتتتي هتتتسا االجتمتتتاع المؤسستتتات الت

أمين االستتتتثمار مية لتتتستتة اإلستتالنولوجيتتا والمؤسإلستتالمية للتكة ابيتتت متتال القتتدس الشتتريف، الجامعتتاإليسيستتكو، وكالتتة 
 وائتمان الصادرات.

IV. أشغال االجتماع 
 ة في المعرضولقيام بجالو مجسم المعرض لتفسير  2020 إكسبواإلسالمي في موقع  ن عاو التب بوفد منظمة تم الترحي

  تنقل.ي مبنى الالموجود ف ميسالظمة التعاون اإلمنجناا  أشغال التقدم المحرز في طالع علىصا لالو خص

ونتائج رئيسية  عرض، لتنمية التجارةللمركز اإلسالمي ين، المدير العام احز ا، قدم الدكتور الحسن جتماعاالخالل 
التي قام بها واإلنجازات الرئيسية  2019سبتمبر  10و 9ول يومي نبفي اسط تم عقدهلتنسيقي الرابع السي الالجتماع 

 اإلسالمي. ون التعا مةمنظسات مؤسق بصفت  منس نمية التجارةلت لمركز اإلسالميا
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لمشاركين على اللمعارض ومركز دبي  2020 دبيكسبو إلالتصاالت ا دائرةراجي ومتولي وبشير وممثلو السادة أطلع 
اكة مع دائرة للمعارض والشر  مركز دبي، وعروض لطابق األولااإلسالمي وتصميم  ن او التعمة وثيقة جناا منظ

 سالمي في هسا المعرض.اإل ون عاالتظمة كة منرؤية مشار صاالت لتوسيع التا

V. التوصيات 
 ي شاركون على ما يلالم اتفق، ةمثمر  مناقشاتعد ب

 رسال  التعاون ي منظمة وبظات مندث وثيقة اإلشرار وفق ا لمالحيدبي بتحد إكسبو يقوم مكتب اإلسالمي وا 
ن أجل م 2020 بيد سبومي في إكاإلسالتعاون المة دات مشاركة منظالمتعلق بإرشا عرضها التقديمي

 اإلسالمي؛ ون التعاجهات االتصال التابعة لمؤسسات منظمة باقي مشاركتها مع 

 اإلسالمي لتعيين ممثلي  التعاون ة ظمامة لمنالتصال باألمانة العتجارة بالالمركز اإلسالمي لتنمية ايف تكل
متم بل سلك ق تمضل أن ي، ويف2020 دبي االت في إكسبوتصاال دائرةن قبل اعتمادهم م قصدوسائل اإلعالم 

 (؛https://media.expo2020dubai.com) 2019عام 

  جميع ب 2020بو دبي بموافاة دائرة االتصال إلكس ياإلسالم التعاون ة لمنظمة ابعجهات االتصال التتكليف
 ؛سةالخاصة بكل مؤسباألنشطة الهامشية المعلومات المتعلقة 

  الخدمات اللوجستية، و عروض األسعار، جارة بية التنمالمي لتاإلس اة المركزدبي بمواف سبوإك مكتبتكليف
ت هاجا على لتعميمهاإلسالمي  التعاون مة ظالجانبية لمؤسسات من نشطةلألة وحزمة اإليجار اإلقامو التساكر، و 

 مي؛اإلسال التعاون االتصال التابعة لمؤسسات منظمة 

  سالمي )مكتبان وغرفة اإل ون عاالتظمة اا منجنلاألول الطابق تصميم يم بتعمدبي إكسبو يقوم مكتب
سلك  يتمويفضل أن  ابهاإلسالمي  التعاون نظمة لم ى الصغر  الفعاليات إقامةاجتماعات واحدة( لدراسة إمكانية 

 ؛2019تمبر سب 30قبل 

 ء في الدول األعضا ساتاآلخرين من مؤسصل مع الشركاء اإلسالمي إلى التوا التعاون مؤسسات منظمة  دعوة
المتحدة من أجل اإلمارات العربية دولة وكاالت األمم المتحدة ووكاالت حكومة المي و سعاون اإلة التمنظم

 .بية مشتركةناركة في تنظيم فعاليات جالمشا

 



22 

 

 

  دبي 2020و بكسإل ركين الدوليين شاللم ابعالر  االجتماع
 2019 روفمبن 30-92، ةحدالمتالعربية اإلمارات دولة  -، دبياجمير مدينة 

 

I. لسياقا 
المركتتز اإلستتالمي شتتارك ، يدبتت 2020ستتبو إكفتتي المي ن اإلستتالتعتتاو منظمتتة ستتات مؤساركة مشتتل رالتحضتتي طتتارإفتتي 
يتومي مكتب إكسبو دبي   نظمالسي دبي  2020إلكسبو  (IPM) ندولييمشاركين اللجتماع الرابع لاالتجارة في ال ميةلتن
 .2019وفمبر ن 29-30

II. المشاركة  و األدهدا 
ه اب بتترامج هتتسمتتن قبتتل قتتادة أقطتته الفعاليتتة تنظتتيم هتتسلمتعلقتتة بستتتجدات االمة و متابعتتهتتع االجتمتتاالهتتدر متتن هتتسا ان كتت

وكتاالت يتة و إقليم منظمتاتأنشتطة متع  نظتيمي تفت شاركةلمل إلسالميا التعاون منظمة نية مؤسسات مكاسة إودراالتظاهرة 
 المتحدة.دولة اإلمارات العربية من 
  ة.دول 192من أكثر من ألف ممثل رة ظاهفي هسه التكت شار 

III. تماعغال االجأش 
ا ئيتا ثنااجتماعت مركتزلاقد ممثل ، ع2020إكسبو مات العامة حول برمجة للمعلو  المخصصةعلى هامش الجلسة العامة 

ضتتي لممي متتن أجتتل ااإلستتال التعتتاون ( لتقيتتيم محتتتوى جنتتاا منظمتتة 2020إكستتبو ارض التتدولي )معتتال تتتبلتتي مكمتتع ممث
 .جناائة هسا التهي قدما في

اء مزيتتد متتن التفاصتتيل حتتول متتا عطتتإل، شتتكل ورش عمتتلالتتتي أقيمتتت علتتى ، ت الفنيتتةي للجلستتاالثتتاناليتتوم  خصتتيصتتتم ت
 للمشاركة. ةليملعاانب الجو  ةتغطي، و الجلسة العامةل قشت  خالمناتمت 

 .حقالوقت في  2020 كسبوإالمي حول ساإل التعاون ة لمنظم المقبلسيتم اإلعالن عن موعد االجتماع التنسيقي 
 :آخر المستجدات

 مكلفتة اتصتالة نقطتبصتفت  انة العامة لمنظمة التعاون اإلستالمي تم تعيين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة من قبل األم
وبر أكت 20داية من السي كان من المقرر عقده في الب 2020تعاون اإلسالمي في إكسبو دبي مة الة منظتنسيق مشاركب

 .2022مارس  31 إلى 2021أكتوبر  فاتحفترة من الجيل  إلى تم تأو  2021أبريل  10لى إ 2020
مؤسستتات بتتين  اعليتتةتماعتتات تنستتيقية وورش عمتتل تف، نظتتم المركتتز اإلستتالمي لتنميتتة التجتتارة عتتدة اجدوفتتي هتتسا الصتتد

فتتي نبول ودبيستتطا  و ضتتاء وجتتدة ومتتراكش البي ستتيما فتتي التتدار، والمنظمتتة التعتتاون اإلستتالمي المختلفتتة ومكتتتب إكستتبو دبتتي
منظمتتتة التعتتتاون فتتتي األعضتتتاء ول التتتد مشتتتاركةدراستتتة متتتن أجتتتل  2019ونتتتوفمبر  2018بتتتين ستتتبتمبر لفتتتترة الممتتتتدة ا

 إقامتتتة المعتتترضختتتالل فتتتترة منظمتتتة الانبيتتتة لمؤسستتتات الج تعاليتتتاالفدبتتتي وبهتتتدر تنظتتتيم  2020و اإلستتتالمي فتتتي إكستتتب
 .ية(رات التدريب، الدو ، الندوات، المعارضالنماسج)
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إنشتتاء تتتم كمتتا تجتتارة لتنميتتة الستتالمي اإلوالمركتتز  2020إكستتبو  بانتظتتام بتتين فريتتق ات افتراضتتيةاجتماعتت عقتتدم وقتتد تتت
الفعاليتتتات ا لمناقشتتتة برمجتتتة المي وأيضتتتاإلستتت تعتتتاون محتتتتوى وتصتتتميم جنتتتاا منظمتتتة المنصتتتات رقميتتتة مصتتتممة إليتتتواء 

المي المقترر فتي أكتتوبر عتاون اإلستبيتوم منظمتة الت ما في سلك االحتفتال، بمؤسسات منظمة التعاون اإلسالميالجانبية ل
2021. 
 اإلسالمي التعاون ناح منظمة ج 

 .مياإلسال التعاون جناا منظمة  يتواجدمبنى  التنقل  حيث م االنتهاء من هيكل  ت
 .متصميم المفهو  -قصة العرض التقديمي والخطوة الثانية  -موافقة على الخطوة األولى مت الت

ة التعتاون متن قبتل المفتوض العتام لمنظمت -نموسج الموافقة على إنشاء المحتوى  -وهي ، الثالثة تم التوقيع على الخطوة
الضتوء األخضتر  2020إلكستبو  ا المستتندنح هتس. يمت(امتؤخر  انهتي تتم تعييتتال) امينورية الحم ةسعادة السفير  ،اإلسالمي

 .ؤولة عن تنفيس التصميملة المسعملية تصميم المحتوى مع الوكا فيا للمضي قدم
قتتام نص والصتتور ومقتتاطع الفيتتديو و لجنتتاا وتتتم االنتهتتاء متتن المحتتتوى متتن حيتتث التتاتصتتميم مفهتتوم الموافقتتة علتتى  تمتتت

مخصصتة لهتسا ال االفتراضتية 2020إكستبو  ةعبتر منصت 2020كستبو متع إ مشتاركتهاالتجتارة بي لتنميتة المركز اإلستالم
 .2020سبتمبر  فاتحفي  انطلقتقد الجناا  مساحة ةتهيئ تجدر اإلشارة أنو الغرض. 
  الموازية منظمة التعاون اإلسالميأنشطة  
مي إلستتالركتتز ا، قتتام موظفتتو الم2020إكستتبو  مشتتاركة مؤسستتات منظمتتة التعتتاون اإلستتالمي فتتينستتيق مكلفتتا بتبصتتفت  

مركتز لنترنتت عبتر اإل الفعالياتحجز نظام ى عل الموازيةمنظمة التعاون اإلسالمي أنشطة لتنمية التجارة بجمع وتحميل 
 ض.ر دبي للمعا
 التجارية تالفعاليامسؤول عن برمجة  -مدير أول  ،إبراهيم ، بقيادة السيد بشيرق مركز دبي للمعارضفري شرع وبالتالي

مؤسستتات منظمتتة التعتتاون اإلستتالمي القتتتراا اتصتتال بالفعتتل فتتي االتصتتال بنقتتاط ( 2020ستتبو رضعإك)مركتتز دبتتي للمعا
 .تم تنزيل  معلومات السيعلى نموسج ال التكلفة بناءو الحجز  عروض
  اجتماع تنسيقي 

ي وممثلتز اإلسالمي لتنمية التجتارة لمركااتصال بين نقاط  2020افتراضي في سبتمبر  من المقرر عقد اجتماع تنسيقي
ن لمؤسستتتات منظمتتتة التعتتتاو الجانبيتتتة  الفعاليتتتاتستتتات منظمتتتة التعتتتاون اإلستتتالمي لمناقشتتتة البرمجتتتة الجديتتتدة وتقيتتتيم مؤس

مكتتب إكستبو  موافتاة يتعتين. 2020إكستبو  وضتعهاوأستابيع مواضتيعية جديتدة وأيتام دوليتة يتد ي ضتوء مواع، فياإلسالم
 .طرا األسئلة المتعلقة بالتكلفة والفواتيرو بي د 2020سبو على منصة إك حجزالتسهيل صد ق الفعالياتهسه بدبي 

 2020أغسطس  27 - 24 ،نولييلمشاركين الدل اضياالفتر  جتماعاال 
، دبتي 2020لمعترض إكستبو  ينوليدالت الختامس للمشتاركينفتي االجتمتاع  رةالتجتاميتة لتن اإلستالميك فريتق المركتز شتار 

جتمتتتاع فيهتتتا اد عقتتتان التتتتي هتتتي المتتترة األولتتتىقتتتد كانتتتت . و 2020أغستتتطس  27إلتتتى  24الفتتتترة متتتن  فتتتي هعقتتتدتتتتم والتتتسي 
 .بصفة افتراضيةدبي  2020إكسبو لمعرض  ينالدوليلمشاركين ا



24 

 

والوفتاء  ي أشتغال فت تقتدم كبيتر إحراز 2020، يواصل إكسبو 2019نوفمبر انعقاد اجتماع المشاركين الدوليين في منس و 
 .بالتزامات 

ي منظمتة التعتاون اإلستالمي لتتيس كين فتلمشتار فرصتة ل وشتتكل متن نوعت  األول 2020اجتمتاع المشتاركين التدوليين  كتان
علقة بمشاركة منظمة لرئيسية المتوالبرامج ا العمليةا لمناقشة الجوانب ولكن أيض السي تم تحقيق  تقدمال للوقور علىفقط 
 .اون اإلسالميالتع

ديتتتدة ت الجعاليتتتالتقتتتديم تحتتتديثات الموقتتتع والف 2020إكستتتبو  التتتدوليين فرصتتتة لفريتتتقكتتتان االجتمتتتاع األخيتتتر للمشتتتاركين 
الجتتتدول ، بمتتا فتتي سلتتك نظمتتون أحتتدث البتترامج فتتي الموقتتع، قتتدم المالميتتةوالبتترامج الترفيهيتتة. ختتالل هتتسه الجلستتات اإلع

 يل .السي تم تعداألعمال امج مواقع المتاحة وعرض بر الجديد لألسابيع المواضيعية وال زمنيال
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 قبـلـــةـارض الملمعـــا
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ة التعاون نتجات الخشبية في دول منظملخشب والما ولح شترينئعين والمالباتماع اج تأجيل
 اإلسالمي

 ون ليبروفيل، جمهورية الغاب ،2020يل أبر  51-16
 

 على وبناء سالمي،اإل ون التعا منظمة في األعضاء الدول ديات بعضصااقت في خشبال صناعة ميةأه ىإل بالنظر
رة يل التجاوالمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمو  جارةالت يةلتنم اإلسالمي المركز عتزمي جمهورية الغابون، حكومة بطل

جات الخشبية لمنتوالخشب حول ان والمشترين ائعيلبا اجتماع تنظيمسور التجارة العربية اإلفريقية في إطار برنامج ج
 بليبرفيل، جمهورية الغابون.، 2020أبريل  16-15 يوميمي، اإلسالفي دول منظمة التعاون 

 الخشب مثل الخشب والمنتجات الخشبية اجي مجال إنتالعاملة ف الشركات صة للقاءفر  عمااالجت هسا يشكلوس
الراغبة في  إلسالميا التعاون  منظمة ولد في يكيالبالست لخشبوا كيةتيوالبالس الخشبية والمركبات لرقائقيا
 .الخشب اعقط ييات فوالتقن اتاالبتكار  أحدث على للتعرر وسيشكل أيضا فرصة األعمال فرص على حصولال

مجال  في اقتصاديين فاعلين بقيادة ،االجتماع هسا هامش على مواضيعية عمل شوور  ثنائية اجتماعات سور تعقد
 .الدولي خشبال سوإل  في الجديدة وراتتطال على زالتي سترك شبالخ عةناص

البائعين والمشترين  اعاجتم تنظيمجيل ، تم تأ19ا لظرور األزمة الصحية العالمية بسبب جائحة كوفيد لكن ونظر 
 الخشبية إلى تاريخ الحق.حول الخشب والمنتجات 
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 تعاون اإلسالميللدول األعضاء في منظمة ال للصحةالمعرض الخامس  تأجيل
 "5th OIC HEALTH EXPO"  

 جمهورية السنغال، داكار، 2020يونيو  20-71
 

ون التعا لمنظمة االقتصادي والتجاري  عاون الدائمة للت نةن للجوالثالثي الخامسةللقرار الصادر عن الدورة الوزارية طبقا 
المركز اإلسالمي  نظمسور يية التركية، الجمهور  - بإسطنبول 2019في نوفمبر المنعقدة  (الكومسيك) مياإلسال
 ارةللتج لي الدوليالمركز السنغا بالتعاون مع، والتجارة والمؤسسات الصغرى والمتوسطةوزارة الصحة التجارة و لتنمية 

 يونيو 20إلى  17من  وسلكتعاون اإلسالمي ، منظمة ال ضاء فيل األعو للصحة للد الخامسرض المع  الخارجية
 لجمهورية السنغال.للصحة العاشر رض الدولي عالم بالتزامن مع، ارضبمركز المع 2020
زودي م، الصيدالنية عاتاالصنع الصحة )كل هسا المعرض فرصة لاللتقاء بين مختلف الفعاليات العاملة في قطاسيش

ية الصحية، الرعامراكز التغسية والحمية، الجراحة،  اختصاصيواألدوية،  ءاقتناكز ، مراةالصحي تالمعدات والخدما
قامة عالقات لعاون اإلسالمي في بلدان منظمة الت .(، إلخوين والتدريب الطبيتكال معاهد لترويج لمنتجاتها وخدماتها وا 

لدول األعضاء في منظمة بية في اات الطوالمعد صاديين في قطاع الصحةقتالفاعلين االين بكات وعقد شرا األعمال
 التعاون اإلسالمي.
مركز الدولي للتجارة الخارجية لتنمية التجارة وال اإلسالمي، عقد المركز نجااال أسباب بكافةالمعرض إلحاطة تنظيم هسا 

الدار بلمركز ار مقب 2019أغسطس  وفاتحيوليو  31 يوميرض المع لتنظيم هسا اقيا تنسي( اجتماعCICESللسنغال )
الدول األعضاء في  ىلدعرض لهسا المرويج والمشاركة والت يةالتنظيمتخصيص  لدراسة الجوانب وقد تم ، البيضاء

 منظمة التعاون اإلسالمي.
 يلي كما عرض احة السملمربع المتر ال يرتأج ، تم تحديد سعرمسكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لبنودا وفق  

 الر أمريكيدو  118جهز  مالمتر المربع ال. 
 g.orkcessisdawww.ci  التاليالمعرض على الرابط سا التفاصيل المتعلقة به مزيد من جدو ت
 
 
 
 
 
 

http://www.cicessisdak.org/
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ظمة على العنوان تصال بالجهات المناال موقرةالاألعضاء  لدولوزارة المعنية في اال للحجز واالستعالم، يمكن لمصالح
 لتالي ا

Mr Jean Claude NGOM 

 المبيعات والتسويق قسم مدير
 ةة الخارجيللتجار كز السنغالي الدولي لمر ا

 (225+)  03 96 859 33 :الهاتف

 (90 49 664 76 /01 39 220 77 (221+: الموبيل

 772203901(221+): الواتساب

   :لكترونيد اإل البري

ou@yahoo.fr;alijeanclaude.ngom@gmail.com / sa  

  sdak.comessiw.cicww: لكترونيقع اإل المو 

sn/ices.www.c  

انعقاد هسا تأجيل ت الجهات المنظمة فقد قرر ، العالم دعلى صعي 19جائحة كوفيد استمرار رور لظ ونظرالكن 
 إلى تاريخ الحق.المعرض 

mailto:jeanclaude.ngom@gmail.com%20/%20saaliou@yahoo.fr;
http://www.cicessisdak.com/
http://www.cices.sn/
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  Muslim World Bizمار واالستثل مي اإلسالمي لألعماللمنتدى العال شرةالعادورة لاتأجيل 
 ماليزيا –ر كوااللمبو ، 2020بتمبر س

 

المركز  ون اإلسالمي، سينظملتعامنظمة ا يار في الدول األعضاء فاالستثمتجارة و ية اللتنم جهماإطار برنامفي 
للمنتدى  عاشرةالمي  الدورة ظمة التعاون اإلسالال الدولي لمنعمة  مركز األيز الماليمؤسسة جارة والاإلسالمي لتنمية الت

 .ماليزيا –ر االلمبو بكو  2020بر مر سبتل شهخال Muslim world Bizثمار ستالعالمي اإلسالمي لألعمال واال

لتعاون ا منظمة لترويج لفرص األعمال واالستثمار في دولعرض رفيع المستوى إلى اوالمالمنتدى  يهدر هسا
ت عبر االاء الشركات والخبراء العاملين في مختلف المجالحكومية ورؤساركة ممثلي الجهات مششهد يسمي. و اإلسال

الت الكفيلة بتكثيف المباد لسبلوسائل والدراسة ا سالمي من أجلعاون اإلظمة التول منفي د خاصةجميع أنحاء العالم و 
نشاء عالقمتميزة لعقد الصفقافرصة الدورة  هشكل هستسو  ة.اإلسالميفي البلدان التجارية واالستثمارات  ات األعمال ت وا 

 على المستويين اإلقليمي والدولي.

والمعارض التجارية رات ن المؤتممواحدة  2019االستثمار عمال و المي لألاإلس عالميى التدللمن تبر الدورة التاسعةعت
 الماليزية.الحكومة ظى بدعم من لم اإلسالمي وتحالرائدة في العا

 تظاهرة م خالل هسه الاألنشطة التي ستقا حةيما يلي الئوف

 ؛ارال واالستثممعإلسالمي لألالمعرض التجاري العالمي ا 
 ؛اون اإلسالمي وآسيامة التعري لمنظالتجاادي و قتصى االنتدالم 
 ؛دة مستديرة للقادة االقتصاديين من العالم اإلسالميائم 
 ؛اإلسالمي حول المرأة التعاون  قمة منظمة 
 ؛الميسالعالم اإل توزيع جائزة  جوهرةل حف 
  ميعالم اإلساللل  ئزة  رانيازيع جاحفل تو. 

ممثلي القطاع ة على عالو محافظين شخصيات و قادة و  ،سنويا متنظي تال ى ر األهمية الكبهسه التظاهرة سات  يشارك في
د بما في سلك الحالل وخدمات ت في القطاعات الرئيسية لالقتصااإلسالمية لمناقشة آخر التطورا الدولالخاص في 

 ةهر جو  جائزة  توزيع حفلتم تنظيم ي، المختلفة التظاهراتأن  على هامش هسه وجدير بالسكر لسياحة. االتعليم العالي و 
بشكل  تساهم تيلفي العالم اإلسالمي اشخصيات المهمة لايا للعالم اإلسالمي  لتكريم  جائزة رانالعالم اإلسالمي  و

 رفاهية األمة اإلسالمية.تنمية و  في كبير
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تمبر التي كان من المقرر عقدها في سب، ثمارستللمنتدى العالمي اإلسالمي لألعمال واالشرة العا الدورةتم تأجيل 
 .19كوفيد استمرار جائحة بسبب  2021أبريل  غاية شهر ، إلى(KLCCركز كوااللمبور للمؤتمرات )مب 2020
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 مة التعاون اإلسالميفي منظ ل للدول األعضاءال الح للمنتجات الثامنعرض لماتأجيل 
 الجمهورية التركية  –، إسطنبول 2020مبر نوف 92-26

 

 -بإسطنبول 2019نوفمبر  فيالمنعقدة يك ن للجنة الكومسثيوالثال الخامسة زاريةعن الدورة الو للقرار الصادر  استنادا
 يةلمقاييس للدول اإلسالمومعهد المواصفات وا رةتجاية المركز اإلسالمي لتنمال ينظمسور الجمهورية التركية، 

(SMIIC )بالتعاون مع الشركة التركيةحت إشرار رئاسة الجمهورية التركية و ت  Discover Events   ،المعرض 
 2020ر نوفمب 29إلى  26ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ، وسلك من لدول األعل لللمنتجات الحال نالثام

ا ، عقد المنظمون اجتماعوفي هسا السياإل. 2020 قمة الحالل العالميةبالتزامن مع  التركية ريةلجمهو إسطنبول، اب
هسا تنظيم بشأن تفاهم كرة مسعلى توقيع الوج بت  ، ر البيضاءبالدالمركز امقر ب 2020يناير  23و 22ا يومي قيتنسي

 .المعرض

والمعايير والمقاييس واللوجستيك والسياحة يع الصناعة الحالل )التصن سور يتمحور حولمعرض السي ال ايمثل هس
 هسا تثمار فياالسو  التجارةطوير لصناعة الحالل للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتفي مجال ا، فرصة للفاعلين (لالحال

 . الهام القطاع
 لي يعرض كما أسعار تأجير مساحات الد تم تحديد وق

   ؛أورو 300المتر المربع المجهز 
 أورو 270المجهز  ير المتر المربع غ. 

 com.trlexpoawww.hal.الي  لرابط التمعرض يرجى زيارة االلمزيد من التفاصيل حول هسا 
 التصال بتت ا ةر الموقاء الدول األعضلمعنية في جز واالستعالم، يمكن للهيئات اللح

 ولد الشيخ وسيلةالسيدة 
 الدولية عاتالمبي ممثلة

Discover Events 
 905425567085+  يلاالموب
 9044482754858210+  الهاتف

 902124855579+  الفاكس
  يد اإللكترونالبري

vents.com.trerev@discokhwassila.ouldchi 
  r.twww.halalexpo.com لكترونيالموقع اإل 

http://www.halalexpo.com.tr/
mailto:wassila.ouldchikh@discoverevents.com.tr
http://www.halalexpo.com.tr/
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( إلى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة SMIICتبعا للخطاب السي أرسل  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )
وسلك  2021المعرض إلى سنة   تأجيل Discover Events، فقد قرر المعهد وشركة  2020بتاريخ فاتح أكتوبر 

 .19جائحة كوفيد  بسبب
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 التعاون اإلسالمي بع عشر للدول األعضاء في منظمةاري الساالمعرض التجأجيل ت
 جمهورية السنغال -ر ، داكا0202ر بديسم 81-41

 

كومسيك( ال)والتجاري  ائمة للتعاون االقتصادين للجنة الدية الخامسة والثالثالدورة الوزاري الصادر عن لقرارل استنادا
سنغال ب  جمهورية ال بالعرض السي تقدمت ، والسي رحبةتركيالرية جمهو ال -في اسطنبول  2019 ي نوفمبرالمنعقدة ف
تنظم سور ، 2020 في سنةاإلسالمي  تعاون منظمة الر للدول األعضاء في ي السابع عشرض التجار المع نالحتضا

مع  ة التجارة بالتعاون اإلسالمي لتنمي هورية السنغال والمركزوسطة في جموالمت ى ر والمؤسسات الصغوزارة التجارة 
التجاري للدول األعضاء في لمعرض لة ة عشر عة السابدور ال، (CICES)رجية الدولي للتجارة الخا  يلسنغاال المركز
 لي للتجارةبالمركز الدو  ضالمعار  ضبأر  2020ديسمبر  18إلى  14من  الفترة خاللاإلسالمي،  تعاون ال منظمة

  .(FIDAK)ي ار الدولمعرض داك بالتزامن مع الخارجية
مهنية والفاعلين ال جمعياتوالة ر التجا تنمية األعمال وهيئاتلمجتمع  ىملتقمتعدد القطاعات  هسا المعرض ويعد

برامو ، موخدماته متجاتهلترويج لمنقصد االدول األعضاء  االقتصاديين في قامة عالقات  صفقات ا   .شراكةالتجارية وا 
 21وم يجتماع التنسيقي األول للمعرض االظمون لمنا النجاا، عقد بكافة أسبابالمعرض  حاطةإلفي هسا الصدد، و و 

ا هسوتوج . ة بالمعرضوالترويجية المتعلق المسائل التنظيمية قصد دراسة اءالبيض دارالبز كمقر المر ب 2020 يناير
 .ظاهرةهسه الت يمتنظبشأن  تفاهمى مسكرة بالتوقيع عل االجتماع
 تنظيم األنشطة التالية  مع هسا المعرض بالتزامنوسيتم 
 تنميةلهيئات  الشاملةكة الشب اجتماع ( التجارةTPOs) اإلسالمي. عاون التمنظمة ء في اللدول األعض 
  تشجيعمنتدى وكاالت ( االستثمارAPI للدول األعضاء في ) اإلسالمي التعاون منظمة. 
  تنظم  الغرفة اإلسالمية سور ، السي اإلسالمي التعاون ضاء في منظمة للدول األعاجتماع القطاع الخاص

 (.ICCIA) تجارة والصناعة والزراعةلل
  اإلسالمي. التعاون ول منظمة عمال من دل األابين رج نائيةثاجتماعات 
  ية ألحالل  المنتجات اتجارة  تسهيل  تحت شعار   حالل السنغال منتدى حول المنتجات الحالل بالتعاون مع

  .دالتالمباتطوير سائل لو 
  ض على النحو التاليعر لمساحة ا يرلتأجوقد تم تحديد سعر المتر المربع 

  يمريكأ الرو د 90المجهز  المتر المربع. 
 مريكيدوالر أ 70متر المربع غير المجهز  ال. 
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 .دول األعضاءوضعف مشاركة ال 19كوفيد استمرار جائحة بسبب  2021 سنةغاية  إلىالمعرض هسا تم تأجيل 
على العنوان ي االتصال اإلسالم التعاون عضاء في منظمة ألا الدولي المعنية ف اتئهيلل، يمكن المستعاالز و جللح

 التالي 
Mr Jean-Claude NGOM 

 قالمبيعات والتسوي قسم مدير
 221 33 859 33 :الهاتف

 (90 49 664 76 /01 39 220 77 (221+: الموبيل

 772203901(221+): الواتساب

  /ahoo.frliou@ysaajeanclaude.ngom@gmail.com: ينالبريد اإللكترو 

 www.cices.sn :يالموقع اإللكترون

mailto:saaliou@yahoo.fr
http://www.cices.sn/
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 المنتديات وبعثات رجال األعمال
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، الدار البيضاء، 2019ديسمبر  5إلى المغرب، لغر  التجارة والصناعة  بعثة األعمال من االتحاد الباكستاني
 مملكة المغربيةال

وفدا من رجال األعمال من االتحاد الباكستاني  2019ديسمبر  5لتنمية التجارة بمقره يوم  اإلسالميكز استقبل المر 
مية لدى جمهورية باكستان اإلسال (، برئاسة سعادة السيد حامد أصغر خان، سفيرFPCCIلغرر التجارة والصناعة )

 حاد.التاختيار بيغ، نائب رئيس ا المملكة المغربية بمعية الدكتور ميرزا

طاعات اآلتية  الصناعات الغسائية والنفط واألسمنت والمنسوجات والصحة ال من القالوفد يتكون من رجال أعم وقد كان
 .األدوية والبناء والعقاروخدمات التعليم العالي واألثاث ومستحضرات التجميل و 

 األنشطة التالية لفائدة باكستان يم وفد، اتفق الجانبان على تنظبعد مناقشات مثمرة بين أطر المركز وأعضاء ال

ي الثامن عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في باكستان في سنة رض التجار المع -
 ؛2022

 بالمغرب؛ 2020منتدى األعمال المغربي الباكستاني سنة  -

في  2020 سنةوتوكولين المصاحبين لها في ية حول اتفاقية نظام األفضليات التجارية والبر ندوة تعريف -
 باكستان؛

ل الترويج للقطاعات سات اإلمكانات العالية في باكستان  المنتجات لفة من أجفعاليات تجارية مخت -
 لي وقطاع األرز.الغسائية الحالل، التمويل اإلسالمي، خدمات التعليم العا

وفدها الموقر للمشاركة بفعالية  اللرية باكستان اإلسالمية من ختام، دعا المركز اإلسالمي لتنمية التجارة جمهو وفي الخ
 .2020ز المقررة لسنة شطة المركفي أن

 


